Milieuzorgsysteem en kwaliteitszorgsysteem
Wilt u uw bedrijf ISO 9001 en/of ISO 14001 certificeren maar heeft u geen tijd om zelf
de procedures op te stellen? Dan kan ik u helpen.
Het opstellen van een milieu- of kwaliteitszorgsysteem begint met een nulmeting: waar
staat uw organisatie nu? Aan de hand van de nulmeting worden de binnen uw bedrijf van
toepassing zijnde milieu- en kwaliteitsaspecten geïnventariseerd en worden de
procedures opgesteld waarmee u ze kunt beheersen.
Zodra uw zorgsysteem is geïmplementeerd, kan ik het systeem voor u onderhouden en
interne audits uitvoeren om te beoordelen of de procedures goed worden nageleefd.
Tevens kan ik de managementbeoordeling voor u opstellen.

Audits milieu/kwaliteit/veiligheid
Het uitvoeren van (interne) audits hangt nauw samen met het in werking zijn van een
milieu-/kwaliteitszorgsysteem, preventiebeleid zware ongevallen en/of
veiligheidsbeheersysteem in uw organisatie.
Het uitvoeren van interne audits in het kader van deze beheersystemen behoort tot de
werkzaamheden die ik voor u kan verrichten. Ik zorg dat uw organisatie er klaar voor is
zodra de externe audits of inspecties door het bevoegd gezag plaatsvinden.

VTH kwaliteitscriteria
Sinds 1 januari 2015 moeten de Vergunningverlening-, Toezicht- en
Handhavingsafdelingen van overheden werken volgens de Kwaliteitscriteria 2.1.
Als het goed is heeft ook uw organisatie dit kwaliteitszorgsysteem geïmplementeerd.
Ik kan uw organisatie ondersteunen bij het onderhouden van dit systeem en het
uitvoeren van interne audits. Daarna kan een auditrapportage worden opgesteld,
waarmee u kunt zien of de VTH doelstellingen over het
verslagjaar zijn behaald.

Afvalpreventieplan en energiebesparingsplan
Met het opstellen van een afvalpreventieplan krijgt u inzicht in de afvalstromen binnen
uw bedrijf en de kosten die afvalverwerking met zich meebrengt. Wellicht kunt u kosten
besparen, bijvoorbeeld door minder hulpstoffen te gebruiken, door hergebruik van
afvalstoffen of door andere verbetermaatregelen in te voeren.
Een energiebesparingsplan vertelt u precies hoeveel energie de verschillende onderdelen
in uw bedrijf verbruiken en wat de kosten hiervan zijn. Tevens krijgt u inzicht in de
mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren.
Beide plannen kan ik voor u opstellen.

In kaart brengen vergunningensituatie
Soms is het lastig om de vergunningensituatie binnen een bedrijf overzichtelijk te
houden door de wirwar van vergunningen en voorschriften.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een groot bedrijf met diverse inrichtingen. Iedere
inrichting heeft in dit geval zijn eigen vergunningendossier, soms met een aantal
veranderingsvergunningen die vasthangen aan een oude revisie- of
oprichtingsvergunning. Het is mogelijk dat het overzicht dan zoek raakt.
Veel voorkomende vragen zijn dan: Welke vergunningen heb ik allemaal, wanneer
verlopen die en wanneer moeten er nieuwe vergunningen worden aangevraagd? Welke
activiteiten heb ik precies vergund bij welke inrichting? Voldoen mijn inrichtingen nog
aan de normen die in de vergunningen zijn opgelegd?
De antwoorden op deze vragen kan ik allemaal voor u op een rij zetten.

